
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
 

Pozitív  vagy  negatív  üzemi  hézaggal  és/vagy  egyenletes  terheléseloszlással
rendelkezzenek.  Sem  hézagolólemez,  sem  pedig  távtartó  használata  nem
szükséges. Akkor kell párosított elrendezésben beépíteni a csapágyat, ha egynek a
terhelhetősége  nem  elegendő  vagy  ha  a  csapágyazás  kétirányba  ható  axiális
terhelést hord.
Kétsorú csapágyak
Az  SKF  „A"  kivitelű  ferde  hatásvonalú  golyóscsapágyai  a  legújabbak.  A  belső
kialakításukat optimalizálták, a hatásszögük 32°, és nincsen töltőnyílásuk. Az SKF
ferde hatásvonalú golyóscsapágyainak többi kivitele töltőnyílással rendelkezik az
egyik oldalon, de ezt fokozatosan felváltja az „A" kivitel. A töltőnyílással rendelkező
csapágyakat úgy kell beépíteni,  hogy a fő axiális erőt az a futópálya vegye fel,
amelyiknél nincsen töltőnyílás.
A  tömített  csapágyakat  lítiumbázisú  zsírral  töltik  fel.  Ez  jó  korróziógátló
tulajdonsággal  rendelkezik  és  -30  és  +110  °C  közötti  hőmérsékleten  való
üzemelést  tesz  lehetővé.  A tömített  csapágyak  egész élettartamukra  elegendő
zsírtöltettel rendelkeznek, így karbantartásmentesek.
Méretek
A  táblázatban  szereplő,  egy-  és  kétsorú  ferde  hatásvonalú  golyóscsapágyak  megfelelnek  az  ISO  15-1981  számú
szabványban foglaltaknak, kivételt ezalól a 3200 A jelű csapágy szélessége képez.
Tűrések
A  sorozatgyártású  SKF  ferde  hatásvonalú  golyóscsapágyak  normál  tűréssel
készülnek. A sorozatgyártású, univerzálisan párosítható csapágyakat azonban jobb,
P6-os pontossági osztálynak megfelelően gyártjuk.
A tűrések megfelelnek az ISO 492: 1994 számú szabványban foglaltaknak.
Csapágyhézag Egysorú csapágyak
A CB típusú, univerzálisan párosítható SKF csapágyak párban történő beépítésre
használhatók. Az egymásnak háttal vagy szemben történő beépítést követően a
csapágyazás kis axiális hézaggal rendelkezik.
Kétsorú csapágyak
A  sorozatgyártású  SKF  ferde  hatásvonalú  golyóscsapágyakat  normál  hézaggal
gyártják, amely a csapágy méretétől függően 5-53 µm között változhat. Néhány
csapágy  kisebb  vagy  nagyobb  axiális  hézaggal  is  rendelhető.  Rendelés  előtt
érdeklődjön.

 

Kosárszerkezet
A  csapágy  sorozatától  és  méretétől  függően  az  SKF  ferde  hatásvonalú
golyóscsapágyai az alábbi kosárszerkezetek valamelyikével készülnek:
- üvegszállal erősített poliamid 6,6 kosár,
- sajtolt acélkosár (a kétsorú csapágyaknál
alapkivitel, ezért nem jelzi utójel), vagy
- forgácsolt bronzkosár.
Néhány,  poliamid 6,6-os kosárszerkezettel  készített csapágy  forgácsolt  bronzkosárral  is szállítható.  A poliamid kosaras
csapágyak 120 °C-ig üzemeltethetők.

Kiegészítő jelek
Az SKF ferde hatásvonalú golyóscsapágyainál leggyakrabban előforduló utójelek:



 

 

 

A Optimalizált belső kialakítás,
töltőnyílás nélkül

 C2 A normálnál kisebb radiális
csapágyhézag

 GC Univerzálisan párosítható, az
egymásnak szembe vagy háttal
való beépítés után nagymértékű
előfeszítéssel

ATN9 A+TN9  C3 A normálnál nagyobb radiális
csapágyhézag

 M Golyókon vezetett, forgácsolt
bronzkosár

B 40°-os hatásszőg  CA Univerzálisan párosítható, az
egymásnak szembe, vagy háttal
való beépítés után a normálnál
kisebb az axiális csapágyhézag

 P Üvegszállal erősített, fröccsön-
tött poliamid 6,6 kosár

BCBM B+CB+M  CB Univerzálisan párosítható, az
egymásnak szembe vagy háttal
való beépítés után az axiális
csapágyhézag normál méretű

 P6 Növelt méret- és futáspontos-
ság az ISO 6-os osztálynak
megfelelő (a normál hézagnál
jobb)

BECBM B+E+CB+M  CC Univerzálisan párosítható, az
egymásnak szembe, vagy háttal
való beépítés után a normálnál
nagyobb az axiális csapágyhé-
zag

 -2RS1 Súrlódó, szintetikus gumiból ké-
szült, acéllemezzel erősített tö-
mítés mindkét oldalon

BECBP B+E+CB+P  E Optimalizált belső kialakítás  -2RS1TN9 2RS1 +TN9

BEM B+E+M  F Forgácsolt acélkosár  TN9 Üvegszállal erősített, fröccsön-
tött poliamid 6,6 kosár

BEP B+E+P  G Nagyobb méretű, univerzálisan
párosítható, az egymásnak
szemben vagy háttal való be-
építés után a normálnál kisebb
az axiális csapágyhézag

 -2Z Nem súrlódó, sajtolt acéllemez
tömítés mindkét oldalon

BGM B+G+M  GAUniverzálisan párosítható, az
egymásnak szembe, vagy háttal
való beépítés után kismértékű
előfeszítéssel

   

BM B+M  GBUniverzálisan párosítható, az
egymásnak szembe, vagy háttal
való beépítés után közepes elő-
feszítéssel

   

 

Termékfelelős:

Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki Katalógus




